งานผูปวยนอก กลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลละหานทราย จังหวัดบุรีรมั ย

นวัตกรรม “โปรแกรมมหัศจรรย” โรงพยาบาลละหานทราย ปงบประมาณ 2557 - 2558
1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา นวัตกรรม “โปรแกรมมหัศจรรย” โรงพยาบาลละหานทราย ป 2557 - 2558
2. คําสําคัญ การวัดความเร็วลมในปอด Peak flow, การคํานวณPEFR
3. สรุปผลงานโดยยอ : คลินิกโรคหืดแบบงายและคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบงาย งานผูปวยนอก โรงพยาบาล
ละหานทราย ไดจัดทํานวัตกรรม “โปรแกรมมหัศจรรย”ขึ้น เพื่อชวยในการคํานวณคาPEFR ไดถูกตอง รวดเร็ว
ทําใหมีความสะดวกในการคํานวณและพยาบาลทุกคนสามารถปฏิบัติได ผลการพัฒนาทําใหอัตราความถูกตองใน
การคํานวณคาPEFR เพิ่มขึ้น จากรอยละ98.49 ในป 2556 เปนรอยละ 99.35 ในป 2557และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ
99.69 ในป2558 และลดระยะเวลาคํานวณคาPEFR ในผูปวยแตละครั้งลงจาก 3 - 5 นาที/ครั้ง ในป2556 เหลือ
30 – 60 วินาที/ครั้ง ในป 2557และป2558 และพยาบาลที่เขามาชวยงานในคลินิกหอบหืดสามารถใชโปรแกรมได
ทุกคน
4. ชื่อและที่อยูองคกร : งานผูปวยนอก กลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย
5. สมาชิกทีม : นางสาวศุภวารี จะเรียกรัมย พย.บ.และคณะ e-mail : Gangmang@hotmail.co.th
6. เปาหมาย( Purpose) :
1. เพิ่มอัตราความถูกตองในการคํานวณคาPEFR ในผูปวยAsthma & COPD (> 99 %)
2. ลดระยะเวลาคํานวณคาPEFR ในผูปวยแตละครั้ง (≤ 60วินาที/ครั้ง )
7. ปญหาและสาเหตุโดยยอ :
การคํานวณคาPEFR หากคํานวณไมถูกตอง จะสงผลกระทบในการแบงระดับการควบคุมโรค ระดับความ
รุนแรงของโรค สงผลถึงการดูแลรักษาผูปวย รวมทั้งวันนัดผูปวยดวย ปงบประมาณ 2556 มีจํานวนผูปวยรับ
บริการในคลินิก 993 ครั้ง มีการคํานวณไมถูกตอง 15 ครั้ง(1.51%) ซึ่งสาเหตุของการคํานวณคาPEFR ไมถูกตอง
เนื่องจากการคํานวณหาคา PEFR มีความยุงยากซับซอน และใชตารางเทียบสูตร ใชเวลาคํานวณคาPEFRในผูปวย
แตละรายนาน 3 - 5 นาที/ครั้ง ซึ่งเมื่อมีจํานวนผูปวยมากขึ้น ผูปฏิบัติจะมีอาการเหนื่อยลา และลงบันทึกการ
คํานวณผิดพลาด
8. กิจกรรมการพัฒนา
ขั้นที1่ วิเคราะหปญหา การคํานวณคาPEFR ผิดพลาด พบวา เปนการคํานวณที่ใชตารางเทียบสูตร เมื่อมี
จํานวนผูปวยมากขึ้น ผูปฏิบัติจะมีอาการเหนื่อยลาและลงบันทึกการคํานวณผิดพลาด และใชเวลาคํานวณคาPEFR
ในผูปวยแตละรายนาน 3 - 5 นาที/ครั้ง
ขั้นที2่ ดําเนินงาน
- พัฒนาการคํานวณ คาPEFR ดังนี้ แยกเปนชาย หญิง และเด็กอายุต่ํากวา 15 ป คํานวณแลวจะไดคา
Predicted PEFR
คาPEFR (L/min) Male = (-16.859 + 0.307A + 0.141H - 0.0018A2 – 0.001AH) x 60
คาPEFR (L/min) Female = (-31.355 + 0.162A + 0.391H – 0.00084 A2 – 0.00099H2 – 0.00072AH ) x 60(4)
**เมื่อ A= อายุ(ป) และ H = สวนสูง(เซนติเมตร)
คาPEFR for Under 15 years (Male and Female) L/min = -425.5714 + (5.2428 x H) (5)
- รวมกับทีม IT โรงพยาบาลละหานทราย จัดทําโปรแกรมการคํานวณ คาPEFR และทดลองใช
- สงใหผูเชี่ยวชาญรับรอง โดยไดรับการรับรองจากผูเชี่ยวชาญ3ทานดังนี้ 1)นายแพทยอนุชิต นิยม
ปทมะ นายแพทยชํานาญการพิเศษ หนวยโรคระบบทางเดินหายใจ แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาล
มหาราช นครราชสีมา 2)แพทยหญิงมะลิวัลย เศรษฐบุตร นายแพทยชํานาญการ กุมารแพทย
โรงพยาบาลละหานทราย 3)พว.ปญญดา แกวรัตน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ หนวยโรคระบบ
ทางเดินหายใจ แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา
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ขั้นที่3 สรุปผลการดําเนินงาน ประเมินผลการใชโปรแกรมที่จัดทําขึ้นโดยเปรียบเทียบอัตราความถูกตอง
ในการคํานวณคาPEFR กอนใชโปรแกรมและหลังใชโปรแกรม
9. การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง ประเมินโดยติดตามอัตราความถูกตองในการคํานวณคา PEFR ในผูปวย
Asthma &COPD ที่มารับบริการที่ Easy asthma &COPD Clinic ดังตารางที่ 2
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ป 2556 พบสาเหตุของการคํานวณคา PEFR ไมถูกตองเกิดจาก เจาหนาที่คํานวณตัวเลขผิดพลาด ในป 2557และ
ป 2558 ใช “โปรแกรมมหัศจรรย”พบอัตราการลงบันทึกเพิ่มขึ้นเปนรอยละ99.35 และ รอยละ99.69 ตามลําดับ
ซึ่งพบปญหา คือเจาหนาที่ เลือกเพศผูปวยผิด ทําใหคาPEFR ทีค่ ํานวณไดไมถูกตอง แกไขโดย เพิ่มการแยกสี
โปรแกรมเพศชายเปนสีฟา เพศหญิงเปนสีชมพู และเด็กเปนสีเหลือง และเพิ่ม POP UP การแจงเตือนให
ตรวจสอบความถูกตองกอนบันทึกทุกครั้ง
ตารางเปรียบเทียบระยะเวลาที่ใชในการคํานวณคาPEFR นาที/ครั้ง จากตารางและจากโปรแกรมมหัศจรรย
ขอมูล

กอนใชโปรแกรม ใชโปรแกรมมหัศจรรย
มหัศจรรย
ระยะเวลาคํานวณคาPEFR นาที/ครั้ง เวลา 3 - 5 นาที/ครั้ง เวลา 30 - 60 วินาที/
ครั้ง

ผลลัพธ
ลดลง 2 – 4.30
นาที/ครั้ง

พบวา ภายหลังการนําโปรแกรมมหัศจรรยมาใชในการคํานวณคา PEFR ชวยใหระยะเวลาในการคํานวณคา PEFR
ลดลงจาก 3 – 5 นาที/ครั้ง เหลือ 30 – 60 วินาที/ครั้ง ซึ่งลดลงจากเดิม 2 - 4.30 นาที/ครั้ง
10.บทเรียนที่ไดรับ : จากการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยในคลินิก โดยใชทีม IT มารวมพัฒนาดวย สงผลใหมีการ
ใชโปรแกรม ทีช่ วยทําใหการบริการผูปวยเร็วขึ้น ลดระยะเวลาการคํานวณคา PEFR ลง เกิดความผิดพลาดในการ
คํานวณนอยลง และลดภาระงาน ซึ่งสงผลใหบุคลากร มีเวลาในการใหคําแนะนํา และประเมินความรูผูปวยไดมาก
ขึ้น ซึ่งผลลัพธจากการบันทึกไดถูกตอง สงผลให อัตราการเกิด Exacerbation ของผูปวยลดลง จาก 11.64 % ใน
ป2556 เปน 11.57 % ในป 2557 และ 8.17 ในป 2558 ตามลําดับ และพบวาผูปฏิบัติมีความพึงพอใจมากที่สุด
11.การติดตอทีมงาน : นางสาวศุภวารี จะเรียกรัมย โทร. มือถือ 088-5941817 e-mail :
Gangmang@hotmail.co.th โรงพยาบาลละหานทราย 55 ม.8 นิคมเขต ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย
12.เลือกประเภทของการสงผลงาน : นวัตกรรม

